
El Pla de Gestió del Districte de C
de Catalunya i les Comunitats d’

53º REUNIÓ

Museu Molí Paperer de Capellades
 

ORDRE DEL DIA: 

10:00 Inauguració de la sessió
de l’Àrea de Gestió del Medi 
Sellarès, President de la Junta Central d‘
Josep Maria Planas, President de l’ACCUAS

10:15 Introducció al Pla de gestió de l'aigua, tramitació  i calendari 
d'aprovació  a càrrec de 
del Medi de l’Agència Catalana de l’Aigua

10:30 Diagnosi de les masses d'aigua relacionades amb els  àmbits de 
les Comunitats d'Usuaris, principals problemes
Munné, Cap del Departament de Control i Millora dels Ecosistemes 
Aquàtics de l’Agència Catalana de l’Aigua

11:00 Pausa i Cafè 

11:30 Mesures correctores o pal·liatives programades en l 'àmbit de 
les Comunitats d'Usuaris
Director de l’Àrea d’Abastament 

12:00 Normativa a aplicar i gestió del recurs en l'àmbit de les 
Comunitats d'Usuaris
l’Aigua.  

12:30 Debat  

13:00 Presentació de “Món Submergit”
13:10 Cloenda- fi de la reunió
 

Participen: 

 
 

 

JUNTA CENTRAL D’USUARIS

D’AIGÜES DEL BAIX TER
 
 

 

 

 

Pla de Gestió del Districte de C onca 
de Catalunya i les Comunitats d’ U

 
REUNIÓ GENERAL TÈCNICA 

28 de maig de 2015 
Museu Molí Paperer de Capellades  

Inauguració de la sessió , a càrrec de Guillem Peñuelas
de l’Àrea de Gestió del Medi de l’Agència Catalana de l’Aigua, 

resident de la Junta Central d‘Usuaris Carme- 
President de l’ACCUAS. 

Introducció al Pla de gestió de l'aigua, tramitació  i calendari 
a càrrec de Guillem Peñuelas, Director de l’Àrea de Gestió 

de l’Agència Catalana de l’Aigua 

Diagnosi de les masses d'aigua relacionades amb els  àmbits de 
Comunitats d'Usuaris, principals problemes , a càrrec d’Antoni 

Cap del Departament de Control i Millora dels Ecosistemes 
de l’Agència Catalana de l’Aigua 

Mesures correctores o pal·liatives programades en l 'àmbit de 
les Comunitats d'Usuaris , a càrrec d’Antoni Munné i Jordi Molist
Director de l’Àrea d’Abastament de l’Agència Catalana de l’Aigua

Normativa a aplicar i gestió del recurs en l'àmbit de les 
Comunitats d'Usuaris , a càrrec de Jordi Molist de l’Agència 

Presentació de “Món Submergit”- projecte divulgació de
fi de la reunió  

 

 

 
JUNTA CENTRAL D’USUARIS 

D’AIGÜES DEL BAIX TER 
 

 

 

onca Fluvial 
Usuaris 

Guillem Peñuelas, Director 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, Jordi 

 Capellades, i 

Introducció al Pla de gestió de l'aigua, tramitació  i calendari 
Director de l’Àrea de Gestió 

Diagnosi de les masses d'aigua relacionades amb els  àmbits de 
, a càrrec d’Antoni 

Cap del Departament de Control i Millora dels Ecosistemes 

Mesures correctores o pal·liatives programades en l 'àmbit de 
d’Antoni Munné i Jordi Molist, 

de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Normativa a aplicar i gestió del recurs en l'àmbit de les 
Jordi Molist de l’Agència Catalana de 

projecte divulgació de la JCUACC 

 

 



 

 

 
 

Per motius d’organització preguem confirmar assistència a 
info@cuadll.org o  

trucant al telèfon 93 379 32 16 

 
Lloc de la reunió i com arribar: 
 
Museu Molí Paperer:  
 
Carrer Pau Casals 10 – Capellades 
 
http://www.mmp-capellades.net/cat/informacions-practiques.html 
 

 


